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Het ontwerp-bestemmingsplan CSV-locatie Vreeland heeft vanaf 13 juli 2012 gedurende zes weken 
ter inzage gelegen. In deze periode zijn reacties binnengekomen van: 

1. D. Stapper en J.P. Stapper – Samson, Boterweg 3, 3633 EP Vreeland;
2. M. Cornelissen-Bosman, Boterweg 38, 3633 ER Vreeland;
3. W. Broex, De Vliet 18, 3633 EL Vreeland;
4. C.P.M. van Alphen, Boterweg 9, 3633 EP Vreeland;
5. M. de Koning, Floraweg 24, 3633 CX Vreeland;
6. J. Zonneveld, Floraweg 13, 3633 CV Vreeland;
7. A. de Boer, Floraweg 20, 3633 CX Vreeland;
8. H.J. Tollenaar-Lemsom, Floraweg 22, 3633 CX Vreeland;
9. H. Baatsen, Floraweg 18, 3633 CX Vreeland;
10. B. Brouwer, Floraweg 9, 3633 CV Vreeland;
11. A. Hardes en J.C.P.F. Vervoort, Floraweg 16, 3633 CX Vreeland;
12. C.G.M. Olde Loohuis-Kolenberg, Boterweg 44, 3633 ER Vreeland;
13. W. Groenewoud, De Vliet 5, 3633 EK Vreeland;
14. L.R. van der Linden, Vreelandseweg 4, 3632 EP Loenen aan de Vecht;
15. Familie De Jong, Floraweg 15, 3633 CV Vreeland;
16. E.M. Stoker, Pomonaweg 3, 3633 CZ Vreeland;
17. J. Oldenkamp en M.E. Oldenkamp-Bos, Boterweg 1, 3633 E Vreeland;
18. Provincie Utrecht;
19. Waternet.

Geel gearceerde reacties zijn gelijkstrekkend ingediend.

De ingekomen zienswijzen zijn hieronder samengevat en van een reactie voorzien.



1. D. Stapper en J.P. Stapper – Samson

Korte samenvatting zienswijze:
1) Het plan is  niet  goed te beoordelen op plaats en soort  bebouwing.  Ten opzichte van de 

informatieavond op 26 april  is  een gewijzigd  plan ter  inzage gelegd dat  op veel  punten 
onduidelijk is.

2) Het bestemmingsplan ‘Molenvliet’ uit 1967 voorzag in een passende overgang tussen de wijk  
en de oude bestaande bebouwing. Er waren toentertijd plannen voor 2-onder-1-kapwoningen 
op het CSV-terrein. In een wijziging op dit  plan uit  1977 heeft het terrein de bestemming 
gekregen van 55+-woningen en een school met een goot- en nokhoogte van 3/6 meter. Het 
ontwerpbestemmingsplan voor het CSV-terrein gaat uit van een maximale nokhoogte van 9,5 
meter.  Deze  hoogte  is  strijdig  met  de  vorige  bebouwing  alsmede  met  het  vorige 
bestemmingsplan waarin het terrein een maximale goot- en nokhoogte had van 5 en 8 meter.

3) De te realiseren nokhoogte in het plan sluit niet aan bij het beschermde dorpsgezicht van 
Vreeland en de Boterweg.

4) De bouwhoogte draagt flink bij tot het ontnemen van zonlicht voor de omliggende bebouwing.
5) De  meest  westelijke  woningen  staan  dicht  op  de  weg.  De  maten  en  gevelaanzichten 

ontbreken  hier.  Het  voetpad  richting  het  Molenpad  lijkt  plaats  te  maken  voor  een 
toegangsweg naar de parkeerplaatsen langs de Molenvliet. Er zullen twee woningen moeten 
vervallen om tegemoet te komen aan dit bezwaar.

Commentaar:
1) Ten tijde van de informatieavond op 26 april is met name stilgestaan bij de wijzigingen in het  

stedenbouwkundig  plan  ten  gevolge  van  de  ingekomen  reacties  op  het  voorontwerp-
bestemmingsplan.  De  nieuwe  stedenbouwkundige  opzet  is  vervolgens  als  grondlegger 
gebruikt voor het ontwerp-bestemmingsplan voor het CSV-terrein. Dit plan heeft ter inzage 
gelegen.

2) De maximale bouwhoogte die het bestemmingsplan toestaat, is 9,5 meter. Met deze hoogte 
proberen wij enerzijds aan te sluiten bij de bouwhoogte in de directe omgeving, waarbij voor 
woningen  bouwhoogten  tot  en  met  twaalf  meter  toegestaan  zijn.  Anderzijds  is  een 
bouwhoogte  van  9,5  meter  noodzakelijk  om  voldoende  ruime,  levensloopbestendige 
woningen te kunnen realiseren.

3) Zie de reactie bij punt 2.
4) Bij het opstellen van de plannen is nadrukkelijk rekening gehouden met de bestaande situatie 

op het CSV-terrein en omgeving daarvan. Mede om die reden zijn de woningen   zodanig  
geprojecteerd dat zij  de privacy en bezonning van omliggende woningen zo min mogelijk  
aantasten.  Echter,  wij  beseffen  dat  bij  een  binnenstedelijke  herontwikkeling  privacy  en 
bezonning altijd gevoelig liggen. Het huidige plan achten wij echter een goede invulling van 
het terrein die zoveel mogelijk recht doet aan de omgeving.

5) Het  trottoir  aan  De Vliet/Floraweg  zal  behouden  blijven.  In  de  planvorming  is  weliswaar 
voorzien in een inrit voor een deel van de parkeerplaatsen voor de beoogde woningen, maar 
deze is geprojecteerd op dezelfde plek als waar deze zich nu ook al bevindt. Nu wordt het  
Molenpad  namelijk  ook  al  gebruikt  als  inrit  voor  de  garage  van  Floraweg  15  en  het 
rioolgemaal van het waterschap. Het schrappen van twee woningen achten wij dan ook niet 
noodzakelijk.  Dit  Molenpad  zal  ruimer  uitgevoerd  worden,  dan  in  het  ontwerp-
bestemmingsplan  weergegeven  is.  Hiermee  wordt  een  betere  toegang  voor  alle 



verkeerstypen mogelijk gemaakt en ontstaat tevens een ruimere entree voor de garage van 
de woning aan Floraweg 15.

Conclusie:
Het  ontwerpbestemmingsplan  zal  gewijzigd  worden.  Het  Molenpad  zal  verbreed  worden 
uitgevoerd om een veiliger weggebruik mogelijk te maken.

2. M. Cornelissen-Bosman

Korte samenvatting zienswijze:
1) Het plan is zonder een hoorzitting te organiseren ter inzage gelegd. Wanneer plant u een 

hoorzitting?
2) In  het  plan  wordt  gesproken  over  ‘mensen met  een  beperking’  als  mogelijke  doelgroep. 

Waarop doelt u daarmee?
3) Wat is de basishoogte (maaiveldhoogte) van waaruit gebouwd zal gaan worden?

Commentaar:
1) Ten tijde van de voorbereidingen voor het  nieuwbouwproject  voor  de CSV-locatie zijn  de 

bewoners  van  Vreeland  op  verschillende  momenten  geïnformeerd.  Zo  is  een  presentatie 
gehouden voor de dorpsraad in 2011, zijn informatieavonden gehouden op 28 februari en 26 
april  jongstleden.  Daarnaast  is  een  aantal  kerenl  schriftelijk  gecommuniceerd.  .  Met  een 
aantal direct omwonenden zal nog  gesproken gaan worden over de feitelijke invulling van het 
terrein (waaronder het groen, bebouwing en afscheiding).

2) Het doel van de invulling van het CSV-terrein is het realiseren van sociale woningbouw voor 
een zo breed mogelijke doelgroep; zogenaamde levensloopbestendige woningen. Daarmee 
wensen wij tegemoet te komen aan (een deel van) de woningbehoefte in Stichtse Vecht en in 
het bijzonder Vreeland. Ook mensen met een beperking (geestelijk  en lichamelijk)  zouden 
mogelijk gehuisvest kunnen worden in deze nieuw te bouwen woningen.

3) De basishoogte van waaruit gebouwd zal gaan worden, is in principe het bestaande maaiveld. 
Hier zal echter bij de uiteindelijke vergunning-aanvraag nader uitsluitsel over gegeven kunnen 
worden. 

Conclusie:
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan.

3. W. Broex

Korte samenvatting zienswijze:
1) Het plan zal vervangen moeten worden door een alternatief plan. Op het CSV-terrein zal een 

appartement  in  2  lagen met  een ondergrondse parkeergarage gebouwd moeten worden. 
Daar is wel vraag naar in Vreeland.

Commentaar:
1) Wij wensen op het CSV-terrein 14 grondgebonden woningen te realiseren. Dit vinden wij een 

passende invulling voor deze locatie en sluit ook aan bij de woningbehoefte in Stichtse Vecht 
en in Vreeland in het bijzonder.  Het door indiener voorgestelde plan is niet  realistisch en 
financieel onuitvoerbaar.
 



Conclusie:
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan.

4. C.P.M. van Alphen

Korte samenvatting zienswijze:
1) Het plan is niet  goed te beoordelen op plaats en soort  bebouwing. Er is ook geen extra 

informatieavond gehouden waarop het plan toegelicht is.
2) De terinzagelegging startte op 13 juli. Dit valt binnen de vakantieperiode en verdient daarom 

geen schoonheidsprijs.
3) Veertien  woningen op deze  beperkte  ruimte  is  nog  steeds  teveel  gezien  het  feit  dat  de 

woningen nabij het trottoir gepland zijn, waardoor het trottoir moet verdwijnen. Het schrappen 
van twee woningen zou beter zijn.

4) Als  twee  woningen  geschrapt  zouden  worden,  zou  een  veiliger  situatie  ontstaan  voor 
bejaarden en wandelaars over het bruggetje.

5) Vanwege de recessie is het nog maar de vraag of er woningen op het terrein van Driessen 
gebouwd zullen worden. Dan is het mogelijk dat daar een andere invulling van het terrein zal  
komen. De afspraken daarover en het besluit om op het CSV-terrein sociale woningbouw te 
realiseren is discutabel.

6) Gezien de vergrijzing wordt de vraag naar levensloopbestendige woningen groter. Vanwege 
de aanstaande veranderingen in  de WMO is  het  verstandiger  om huizen te  bouwen die 
voldoende ruimte bieden voor een aparte kamer beneden.

7) De hoogte van de woningen moet zeven meter worden, in overeenstemming met de rest van 
de wijk.

Commentaar:
1) Ten tijde van de voorbereidingen voor het  nieuwbouwproject  voor  de CSV-locatie zijn  de 

bewoners  van  Vreeland  op  verschillende  momenten  geïnformeerd.  Zo  is  een  presentatie 
gehouden voor de dorpsraad in 2011, zijn informatieavonden gehouden op 28 februari en 26 
april jongstleden. Daarnaast is een aantal maal schriftelijk gecommuniceerd.  Met een aantal 
direct omwonenden zal nog gesproken gaan worden over de feitelijke invulling van het terrein 
(waaronder het groen, bebouwing en afscheiding).

2) Het klopt dat het plan ten dele gedurende de vakantieperiode ter inzage heeft gelegen. Wij 
proberen zoveel mogelijk buiten vakantieperiodes te publiceren, maar planningstechnisch was 
dat in dit geval niet mogelijk. Daarnaast blijkt uit vaste jurisprudentie van de Raad van State  
dat noch de Wro noch de Algemene wet bestuursrecht zich hier tegen verzet.

3) Wij  zijn  van  mening  dat  veertien  woningen,  op  deze  locatie,  met  het  huidige 
stedenbouwkundig plan passend is. Het plan kent voldoende parkeergelegenheid, een groen 
middenterrein en groen rondom de woningen. Het trottoir  aan de Floraweg zal  niet,  zoals 
indiener stelt, moeten verdwijnen, maar zal juist gehandhaafd blijven. Daarnaast zal ook het  
Molenpad behouden blijven. Dit pad zal verbreed worden uitgevoerd, ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan om de toegankelijkheid voor alle weggebruikers te verbeteren.

4) Zie commentaar bij punt 3.
5) Het project voor Vreeland-Oost, het terrein van Driessen BV, is voor wat betreft de realisatie  

niet gekoppeld aan het CSV-terrein. Er is gekozen om de sociale woningbouwopgave van 
Vreeland-Oost ten dele op het CSV-terrein te realiseren. Het al dan niet doorgaan van de 
ontwikkeling in Vreeland-Oost is hier echter niet aan verbonden.

6) Het doel van de invulling van het CSV-terrein is het realiseren van sociale woningbouw voor 
een zo breed mogelijke doelgroep; zogenaamde levensloopbestendige woningen. Daarmee 



wensen wij tegemoet te komen aan (een deel van) de woningbehoefte in Stichtse Vecht en in 
het bijzonder Vreeland. 

7) De maximale bouwhoogte die het bestemmingsplan toestaat, is 9,5 meter. Met deze hoogte 
proberen  wij  enerzijds  aan  te  sluiten  bij  de  bouwhoogte  in  de  direct  omgeving,  waarbij 
woningen  bouwhoogten  tot  en  met  twaalf  meter  toegestaan  zijn.  Anderzijds  is  een 
bouwhoogte  van  9,5  meter  noodzakelijk  om  voldoende  ruime,  levensloopbestendige 
woningen te kunnen realiseren.

Conclusie:
Het  ontwerpbestemmingsplan  zal  gewijzigd  worden.  Het  Molenpad  zal  verbreed  worden 
uitgevoerd om een veiliger weggebruik mogelijk te maken.

5 t/m 11 (gelijkstrekkende reactie)

Korte samenvatting zienswijze:
1) De hoogte is, ondanks de aanpassingen ten opzichte van het voorontwerp-bestemmingsplan, 

nog altijd een probleem. De hoogte past niet in dit deel van het dorp.
2) De in- en uitrit van het terrein aan de Floraweg verhindert dat er een apart trottoir overblijft  

voor voetgangers. Dat is ongewenst.
3) De  te  realiseren  inrit  aan  de  Floraweg  gaat  ernstige  problemen  opleveren  voor  de 

bewoonster van Floraweg 13 bij het uitrijden van haar garage.
4) De huizen zullen zover richting De Vliet gebouwd worden, dat er vanuit onze achtertuin geen 

veilige oversteek meer overblijft richting het Molenpad.
5) We zijn zeer slecht geïnformeerd, er heeft geen informatie-avond plaats gevonden en er staat 

weinig informatie op internet.

Commentaar:
1) De maximale bouwhoogte die het bestemmingsplan toestaat, is 9,5 meter. Met deze hoogte 

proberen  wij  enerzijds  aan  te  sluiten  bij  de  bouwhoogte  in  de  direct  omgeving,  waarbij  
woningen  met  bouwhoogten  tot  en  met  twaalf  meter  toegestaan  zijn.  Anderzijds  is  een 
bouwhoogte  van  9,5  meter  noodzakelijk  om  voldoende  ruime,  levensloopbestendige 
woningen te kunnen realiseren.

2) Het trottoir aan de Floraweg zal niet, zoals indieners stellen, moeten verdwijnen, maar zal 
juist gehandhaafd blijven. Hier zal wel, zoals nu ook reeds het geval is, een inrit naar het 
CSV-terrein gerealiseerd worden. 

3) De woning waar indieners op doelen, is aan de overkant van de straat gelegen ten opzichte 
van het CSV-terrein. Voor de bewoonster verandert er daarmee niets qua in- en uitrit voor  
haar garage. Wij onderkennen het genoemde probleem dan ook niet.

4) In de plannen is geen sprake van een opheffing van het Molenpad. Naast de Molenvliet zal 
een deel van de parkeerplaatsen voor het CSV-terrein gerealiseerd worden. Echter, op dit  
moment vormt het Molenpad ook al de toerit tot de garage van de woning aan Floraweg 15 
en het rioolgemaal en is de weg daar reeds op ingericht. Dit Molenpad zal ruimer uitgevoerd  
worden, dan in het ontwerp-bestemmingsplan weergegeven is. Hiermee wordt een betere 
toegang voor alle verkeerstypen mogelijk gemaakt en ontstaat tevens een ruimere entree 
voor de garage van de woning aan Floraweg 15.

5) Ten tijde van de voorbereidingen voor het  nieuwbouwproject voor de CSV-locatie zijn de 
bewoners van Vreeland op verschillende momenten geïnformeerd.  Zo is  een presentatie 
gehouden voor de dorpsraad in 2011, zijn informatieavonden gehouden op 28 februari en 26 



april jongstleden. Daarnaast is een aantal maal schriftelijk gecommuniceerd. nMet een aantal  
direct omwonenden zal nog gesproken gaan worden over de feitelijke invulling van het terrein 
(waaronder het groen, bebouwing en afscheiding).

Conclusie:
Het  ontwerpbestemmingsplan  zal  gewijzigd  worden.  Het  Molenpad  zal  verbreed  worden 
uitgevoerd om een veiliger weggebruik mogelijk te maken.

12.  C.G.M. Olde Loohuis-Kolenberg

Korte samenvatting zienswijze:
1) In  plaats  van  het  huidige  programma leent  het  terrein  zich  beter  voor  de  realisatie  van 

seniorenwoningen.
2) De gevel aan de zijde van de Boterweg is door de afmetingen niet passend in de omgeving.

Commentaar:
1) Het doel van de invulling van het CSV-terrein is het realiseren van sociale woningbouw voor 

een  zo  breed  mogelijke  doelgroep;  zogenaamde  levensloopbestendige  woningen.  Deze 
kunnen ook een aantrekkelijke woonomgeving voor senioren vormen, waarmee wij tegemoet 
komen aan (een deel van) de woningbehoefte in Stichtse Vecht en in het bijzonder Vreeland. 

2) De  beoogde  bebouwing  op  het  CSV-terrein  is  afgestemd  op  de  omgeving.  Zo  zal  een 
gevarieerde architectuur gerealiseerd worden en wordt aan een ruime parkeernorm voldaan. 
Daarnaast geldt dat de maatvoering aansluit  op die in de directe omgeving, waarbij  voor 
woningen bouwhoogten tot en met twaalf meter toegestaan zijn.

Conclusie:
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan.

13.  W. Groenewoud

Korte samenvatting zienswijze:
1) In  plaats  van  het  huidige  programma,  uitsluitend  sociale  woningbouw,  zouden  ruime, 

gelijkvloerse  seniorenappartementen  gebouwd  moeten  worden  in  twee  lagen  met  een 
ondergrondse parkeergarage.

2) Indiener heeft bezwaar tegen de gevoerde procedure, omdat er geen extra informatie-avond 
is georganiseerd. 

3) Er is gebruik gemaakt van de site ruimtelijkeplannen.nl, terwijl deze site moeilijk toegankelijk 
en niet voor iedereen beschikbaar is. Daarnaast heeft het plan middenin de vakantieperiode 
ter inzage gelegen.

4) De maximale bouwhoogte is te hoog ten opzichte van de omgeving van het plangebied.
5) Het  Molenpad  zal  ook  gebruikt  gaan  worden  als  in-  en  uitrit  voor  de  geplande 

parkeerplaatsen. Dat levert een onveilige situatie op voor kinderen en bejaarden.
6) De huizen zullen zover richting De Vliet gebouwd worden dat het trottoir zal verdwijnen.

Commentaar:
1) Wij wensen op het CSV-terrein 14 grondgebonden woningen te realiseren. Dit vinden wij een 

passende invulling voor deze locatie en sluit ook aan bij de woningbehoefte in Stichtse Vecht  



en in Vreeland in het bijzonder. Het door indiener voorgestelde plan is niet realistisch en 
financieel onuitvoerbaar. 

2) Ten tijde van de voorbereidingen voor het  nieuwbouwproject voor de CSV-locatie zijn de 
bewoners van Vreeland op verschillende momenten geïnformeerd.  Zo is  een presentatie 
gehouden voor de dorpsraad in 2011, zijn informatieavonden gehouden op 28 februari en 26 
april  jongstleden.  Daarnaast  is  een  aantal  maal  schriftelijk  gecommuniceerd.  n.  Met  een 
aantal direct omwonenden zal nog gesproken gaan worden over de feitelijke invulling van het 
terrein (waaronder het groen, bebouwing en afscheiding).

3) Ten aanzien van de website geldt dat het een wettelijke vereiste is om plannen te publiceren 
via ruimtelijkeplannen.nl Wij  verwijzen ook naar deze pagina via onze gemeentelijke site. 
Daarnaast heeft het bestemmingsplan zowel in Maarssen als in Loenen aan de Vecht in 
gedrukte vorm ter inzage gelegen. 
Verder  klopt  het  dat  het  plan  gedurende  de  vakantieperiode  ter  inzage  heeft  gelegen.  
Hiervoor is gekozen in verband met de planning van het woningbouwproject. Daarnaast blijkt 
uit  vaste jurisprudentie van de Raad van State dat  noch de Wro noch de Algemene wet 
bestuursrecht zich hier tegen verzet.

4) De maximale bouwhoogte die het bestemmingsplan toestaat, is 9,5 meter. Met deze hoogte 
proberen  wij  enerzijds  aan  te  sluiten  bij  de  bouwhoogte  in  de  direct  omgeving,  waarbij  
woningen  bouwhoogten  tot  en  met  twaalf  meter  toegestaan  zijn.  Anderzijds  is  een 
bouwhoogte  van  9,5  meter  noodzakelijk  om  voldoende  ruime,  levensloopbestendige 
woningen te kunnen realiseren.

5) Naast de Molenvliet zal inderdaad een deel van de parkeerplaatsen voor het CSV-terrein 
gerealiseerd  worden.  Echter,  op dit  moment  vormt  het  Molenpad ook  al  de toerit  tot  de 
garage van de woning aan Floraweg 15 en het rioolgemaal en is de weg daar reeds op 
ingericht. Dit Molenpad zal ruimer uitgevoerd worden, dan in het ontwerp-bestemmingsplan 
weergegeven  is.  Hiermee  wordt  een  betere  toegang  voor  alle  verkeerstypen  mogelijk 
gemaakt en ontstaat tevens een ruimere entree voor de garage van de woning aan Floraweg 
15.

6) Het trottoir aan de Floraweg zal niet, zoals indiener stelt, moeten verdwijnen, maar zal juist 
gehandhaafd blijven.

Conclusie:
Het  ontwerpbestemmingsplan  zal  gewijzigd  worden.  Het  Molenpad  zal  verbreed  worden 
uitgevoerd om een veiliger weggebruik mogelijk te maken.

14.  L.R van der Linden

Korte samenvatting zienswijze:
1) Het dorp Vreeland is enerzijds een mooi monumentaal dorp met anderzijds veel ontsierende 

sociale woningbouw. Nu wordt gekozen om in het verleden gemaakte fouten te herhalen. Het 
plan  is  te  hoog,  te  massaal  en  niet  passend  voor  deze  plek.  Het  plan  past  niet  bij  de  
historische omgeving en creëert geen meerwaarde voor de locatie.

2) Tegenover  de  kerk,  aan  de  Molenvliet  zal  over  de  volledige  lengte  geparkeerd  worden. 
Enerzijds is dit voordelig, doordat afstand tot de kerk ontstaat, anderzijds zal wel een groene 
rand met beplanting aangebracht moeten worden om het zicht op de auto’s te ontnemen.

3) De Molenvliet zal behouden moeten blijven. 



Commentaar:
1) Wij  wensen  op  het  CSV-terrein  14  grondgebonden,  levensloopbestendige  woningen  te 

realiseren. Dit vinden wij een passende invulling voor deze locatie en sluit ook aan bij de 
woningbehoefte in Stichtse Vecht en in Vreeland in het bijzonder. Een alternatief plan is in 
deze fase niet opportuun. De beoogde bebouwing op het CSV-terrein is afgestemd op de 
omgeving. Zo zal een gevarieerde architectuur gerealiseerd worden en wordt aan een ruime 
parkeernorm  voldaan.  Daarnaast  geldt  dat  de  maatvoering  aansluit  op  die  in  de  direct 
omgeving, waarbij voor woningen bouwhoogten tot en met twaalf meter toegestaan zijn.

2) Op dit  moment worden de juridisch-planologische kaders gesteld in het bestemmingsplan 
voor de CSV-locatie. Dit houdt in dat de bestemmingen en bebouwingmogelijkheden van de 
gronden op het terrein mogelijk gemaakt worden. De uiteindelijke invulling waar indiener op 
doelt, waar het te gebruiken groen ook onder valt, zal in een later stadium nader bepaald 
worden. Hierover zal nog contact gezocht worden met omwonenden.

3) Het plan voor de CSV-locatie laat de Molenvliet ongemoeid. Er bestaat geen plan om deze te 
versmallen  of  te  dempen,  temeer  deze  onderdeel  is  van  de  hoofdwatergang  van  het 
waterschap.

Conclusie:
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan.

15.  Familie De Jong

Korte samenvatting zienswijze:
1) Er  is  geen  extra  informatie-avond  gehouden  alvorens  het  ontwerp-bestemmingsplan  ter 

inzage is gelegd.
2) Het type woningen dat gepland is op het CSV-terrein sluit niet aan bij de woonbehoefte van 

Vreeland.  Wij  wensen  gelijkvloerse  woningen  voor  senioren  in  twee  woonlagen  met 
ondergrondse parkeergarage.

3) De geplande woningen zullen te hoog worden ten opzichte van de omgeving.
4) Er ontstaat een verkeersonveilige situatie ter plaatse van het Molenpad ten gevolge van de 

geplande inrit voor het CSV-terrein. Het bestaande trottoir aan De Vliet zal verdwijnen.
5) De positionering van de woningen, op circa 8 meter van de woning van indieners zorgt voor  

een  onaanvaardbare  inbreuk  op  de  privacy.  Daarnaast  wordt  de  bezonning  ernstig 
verminderd.

6) De ontsluiting van het gebied zal plaatsvinden via Floraweg en De Vliet. Deze weg loopt voor  
de woning van indieners. Nu is de breedte 3,6 meter breed. Als hier meer verkeer over heen  
komt, levert dit ernstige problemen op voor de inrit van indieners. In 1977 heeft de gemeente 
Loenen laten weten dat de wegbreedte 5.5 meter zou moeten blijven. Indieners verzoeken 
met deze toezegging rekening te houden.
 

Commentaar:
1) Ten tijde van de voorbereidingen voor het  nieuwbouwproject  voor  de CSV-locatie zijn  de 

bewoners  van  Vreeland  op  verschillende  momenten  geïnformeerd.  Zo  is  een  presentatie 
gehouden voor de dorpsraad in 2011, zijn informatieavonden gehouden op 28 februari en 26 
april jongstleden. Daarnaast is een aantal maal schriftelijk gecommuniceerd. Met een aantal 
direct  omwonenden zal gesproken gaan worden over de feitelijke invulling van het  terrein 
(waaronder het groen, bebouwing en afscheiding).



2) Wij wensen op het CSV-terrein 14 grondgebonden woningen te realiseren. Dit vinden wij een 
passende invulling voor deze locatie en sluit ook aan bij de woningbehoefte in Stichtse Vecht 
en in Vreeland in het bijzonder.  Het door indiener voorgestelde plan is niet  realistisch en 
financieel onuitvoerbaar. 

3) De  beoogde  bebouwing  op  het  CSV-terrein  is  afgestemd  op  de  omgeving.  Zo  zal  een 
gevarieerde architectuur gerealiseerd worden en wordt aan een ruime parkeernorm voldaan. 
Daarnaast  geldt  dat  de  maatvoering  aansluit  op  die  in  de  direct  omgeving,  waarbij  voor 
woningen bouwhoogten tot en met twaalf meter toegestaan zijn.

4) Het trottoir aan de Floraweg zal niet, zoals indiener stelt, moeten verdwijnen, maar zal juist 
gehandhaafd blijven.

5) Bij het opstellen van de plannen is nadrukkelijk rekening gehouden met de bestaande situatie 
op het CSV-terrein. Mede om die reden zijn de woningen zodanig geprojecteerd dat zij de 
privacy  en  bezonning  van  omliggende  woningen  zo  min  mogelijk  aantasten.  Echter,  wij  
beseffen dat  bij  een binnenstedelijke  herontwikkeling privacy en bezonning altijd  gevoelig 
liggen. Om die reden hebben wij besloten de noordelijke rij woningen, zodanig aan te passen 
dat  de  afstand  tussen  deze  woningen  en  de  woning  van  indieners  ruimer  zal  worden. 
Daarnaast zal in de uitwerking van de woning rekening worden gehouden met de privacy-
situatie van indieners.

6) Naast de Molenvliet zal inderdaad een deel van de parkeerplaatsen voor het CSV-terrein 
gerealiseerd worden. Echter, op dit moment vormt het Molenpad ook al de toerit tot de garage 
van de woning van indieners en het rioolgemaal en is de weg daar reeds op ingericht. Om de 
inrit van de garage te verruimen, zal het Molenpad verbreed worden uitgevoerd ten opzichte 
van  het  ontwerp-bestemmingsplan.  Hiermee  wordt  tevens  een  betere  toegang  voor  alle 
verkeerstypen op het Molenpad mogelijk gemaakt.

Conclusie:
Het  ontwerpbestemmingsplan  zal  gewijzigd  worden.  Het  Molenpad  zal  verbreed  worden 
uitgevoerd om een veiliger weggebruik mogelijk te maken.

16.  E.M. Stoker

Korte samenvatting zienswijze:
1) Indiener  heeft  bezwaar  tegen  de  manier  waarop  de  ontwikkeling  tot  stand  is  gekomen. 

Bewoners  worden  uitgesloten  van  goede  informatie  en  het  bestemmingsplan  ligt  in  de 
zomerperiode ter inzage. 

2) Het  Molenpad  zal  ook  gebruikt  gaan  worden  als  in-  en  uitrit  voor  de  geplande 
parkeerplaatsen..

3) De bouwhoogte van de woningen is volgens indiener te hoog.

Commentaar:
1) Ten tijde van de voorbereidingen voor het  nieuwbouwproject voor de CSV-locatie zijn de 

bewoners van Vreeland op verschillende momenten geïnformeerd.  Zo is  een presentatie 
gehouden voor de dorpsraad in 2011, zijn informatieavonden gehouden op 28 februari en 26 
april  jongstleden. Verder  is  een aantal  maal  schriftelijk  gecommuniceerd.  Met  een aantal 
direct omwonenden zal gesproken gaan worden over de feitelijke invulling van het terrein 
(waaronder het groen, bebouwing en afscheiding). 
Daarnaast klopt de constatering dat het plan (ten dele) gedurende de vakantieperiode ter 
inzage heeft gelegen. Wij proberen zoveel mogelijk buiten vakantieperiodes te publiceren, 



maar  planningstechnisch  was  dat  in  dit  geval  niet  mogelijk.  Daarnaast  blijkt  uit  vaste 
jurisprudentie van de Raad van State dat noch de Wro noch de Algemene wet bestuursrecht 
zich hier tegen verzet.

2) Naast de Molenvliet zal inderdaad een deel van de parkeerplaatsen voor het CSV-terrein 
gerealiseerd  worden.  Echter,  op dit  moment  vormt  het  Molenpad ook  al  de toerit  tot  de 
garage van de woning aan Floraweg 15 en het rioolgemaal en is de weg daar reeds op 
ingericht. Dit Molenpad zal ruimer uitgevoerd worden, dan in het ontwerp-bestemmingsplan 
weergegeven  is.  Hiermee  wordt  een  betere  toegang  voor  alle  verkeerstypen  mogelijk 
gemaakt en ontstaat tevens een ruimere entree voor de garage van de woning aan Floraweg 
15. 

3) De maximale bouwhoogte die het bestemmingsplan toestaat, is 9,5 meter. Met deze hoogte 
proberen  wij  enerzijds  aan  te  sluiten  bij  de  bouwhoogte  in  de  direct  omgeving,  waarbij  
woningen  bouwhoogten  tot  en  met  twaalf  meter  toegestaan  zijn.  Anderzijds  is  een 
bouwhoogte  van  9,5  meter  noodzakelijk  om  voldoende  ruime,  levensloopbestendige 
woningen te kunnen realiseren.
 

Conclusie:
Het  ontwerpbestemmingsplan  zal  gewijzigd  worden.  Het  Molenpad  zal  verbreed  worden 
uitgevoerd om een veiliger weggebruik mogelijk te maken.

17.  J. Oldenkamp en M.E. Oldenkamp-Bos

Korte samenvatting zienswijze:
1) Tijdens de informatieavond op 26 april is toegezegd dat de bewoners extra informatie zouden 

ontvangen, dat is niet gebeurd. Daarnaast is het bestemmingsplan in de zomerperiode ter 
inzage gelegd. Dat is ongewenst. 

2) Het nu voorliggende bestemmingsplan is verbeterd op een aantal punten. Zo is de oriëntatie  
van de woningen op de zon verbeterd en de bezonning van de aangrenzende woningen is  
verbeterd. Desondanks is de bouwhoogte van de woningen volgens indiener te hoog en sluit 
niet aan bij de hoogte van de aangrenzende bebouwing.

3) Het lijkt alsof de bebouwing in het zuidelijk plandeel doorloopt over het bestaande trottoir. Dit  
kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

4) Het  Molenpad  zal  ook  gebruikt  gaan  worden  als  in-  en  uitrit  voor  de  geplande 
parkeerplaatsen, daarvoor is het te smal en dat kan leiden tot gevaarlijke situaties. 

Commentaar:
1) Ten tijde van de voorbereidingen voor het  nieuwbouwproject voor de CSV-locatie zijn de 

bewoners van Vreeland op verschillende momenten geïnformeerd.  Zo is  een presentatie 
gehouden voor de dorpsraad in 2011, zijn informatieavonden gehouden op 28 februari en 26 
april  jongstleden. Verder  is  een aantal  maal  schriftelijk  gecommuniceerd.  Met  een aantal 
direct omwonenden zal gesproken gaan worden over de feitelijke invulling van het terrein 
(waaronder het groen, bebouwing en afscheiding).
Daarnaast klopt de constatering dat het plan (ten dele) gedurende de vakantieperiode ter 
inzage heeft gelegen. Wij proberen zoveel mogelijk buiten vakantieperiodes te publiceren, 
maar  planningstechnisch  was  dat  in  dit  geval  niet  mogelijk.  Daarnaast  blijkt  uit  vaste 
jurisprudentie van de Raad van State dat noch de Wro noch de Algemene wet bestuursrecht 
zich hier tegen verzet.



2) De maximale bouwhoogte die het bestemmingsplan toestaat, is 9,5 meter. Met deze hoogte 
proberen  wij  enerzijds  aan  te  sluiten  bij  de  bouwhoogte  in  de  direct  omgeving,  waarbij  
woningen  bouwhoogten  tot  en  met  twaalf  meter  toegestaan  zijn.  Anderzijds  is  een 
bouwhoogte  van  9,5  meter  noodzakelijk  om  voldoende  ruime,  levensloopbestendige 
woningen te kunnen realiseren.

3) Het trottoir aan de Floraweg zal niet, zoals indiener stelt, moeten verdwijnen, maar zal juist 
gehandhaafd blijven conform de huidige maatvoering.

4) Het Molenpad zal inderdaad dienen als toerit voor een deel van de parkeerplaatsen voor het  
CSV-terrein. Echter, op dit moment vormt het Molenpad ook al de toerit tot de garage van de  
woning  aan  Floraweg 15  en  het  rioolgemaal  en  is  de  weg daar  reeds  op ingericht.  De 
wegbreedte, zal ten opzicht van het ontwerp-bestemmingsplan verbreed worden. Hiermee 
wordt  een veiliger  gebruik  van het  Molenpad voor zowel  voetgangers,  fietsers als auto’s 
mogelijk gemaakt.
 

Conclusie:
Het  ontwerpbestemmingsplan  zal  gewijzigd  worden.  Het  Molenpad  zal  verbreed  worden 
uitgevoerd om een veiliger weggebruik mogelijk te maken.

18.  Provincie Utrecht 

Korte samenvatting zienswijze:
1) Het plan is niet strijdig met de provinciale ruimtelijke belangen zoals opgenomen in de nieuwe 

Wro en de Provinciale Ruimtelijke Verordening.

Commentaar:
1) Wij nemen deze reactie voor kennisgeving aan.

Conclusie:
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan.

19.  Waternet

Korte samenvatting zienswijze:
1) Dank voor de opnamen van alle opmerkingen uit  het  vooroverleg.  De woningen zijn niet 

langer in de beschermingszone van de waterkering geprojecteerd. Vanuit dit thema zijn er 
geen verdere belemmeringen aanwezig.

2) Om eventuele grondwaterproblemen te voorkomen, adviseren wij nader onderzoek te doen 
naar de grondwaterstand ter plaatse.

3) De watergang in het gebied, de Molenvliet, is een primaire watergang waarvoor het bestuur 
van  AGV  in  2007  een  legger  heeft  vastgesteld.  Één  van  de  geplande  gebouwen  is 
geprojecteerd  binnen  de  beschermingszone  van  deze  watergang.  Dit  is  echter  geen 
probleem. Procedureel dient echter tzt een watervergunning aangevraagd te worden.

4) Er wordt verzocht het gebruik van uitloogbare bouwmaterialen aan de buitenzijde van de 
woningen te vermijden. Dit in verband met vervuiling van grond- en oppervlaktewater.

5) Binnen het plangebied ligt een rioolpersleiding. Op de plankaart heeft u deze (inclusief de 
beschermingszone van 5 meter aan weerszijden van de buis) correct aangeduid met een 
dubbelbestemming ‘leidingen’. Ik verzoek u ook in de toelichting hier een passage over op te 
nemen.



6) Ik verzoek u in de toelichting het ‘waterbeheerplan AGV 2010-2015’ op te nemen.
 



Commentaar:
1) Wij nemen deze reactie voor kennisgeving aan.
2) Wij nemen deze aanbeveling mee in de uiteindelijke planuitvoering.
3) De initiatiefnemer zal tzt een watervergunning aanvragen voor de uitvoering van het project.
4) Wij nemen deze aanbeveling mee in de uiteindelijke planuitvoering.
5) Wij zullen deze aanbeveling meenemen in de uiteindelijke plantoelichting.
6) Wij zullen deze aanbeveling meenemen in de uiteindelijke plantoelichting.

Conclusie:
Deze  zienswijze  leidt  niet  tot  aanpassing  van  het  ontwerpbestemmingsplan,  behoudens 
ondergeschikte wijzigingen in de toelichting.


